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  ی محمود صالحتي حزب چپ سوئد در باره وضعی پارلمانتي با هئداريد

 
  هفتماه هشتاد وفروردين م شش                                                                     فرهاد شعبانی 
 

 

بش کارگری ايران در خارج از در ادامه اعتراضات چند روز گذشته در شهر های کردستان و تالشهای فعالين جن

هئيتی مرکب  شمسی ٨٧ مارس برابر با ششم فروردين ماه سال ٢۵روز سه شنبه برای آزادی محمود صالحی، کشور

 "آمينه کاکه باوه"ب چپ سوئد مرکب ازحزهاد شعبانی با هئيتی پارلمانی ازفرفرخنده آشنا، اديب وطندوست واز

  . در بخش بين الملی ديدار و گفتگو کردندچپ  حزب مشاورو پارلمانی  منشی"سونهانس آرويد" مجلس وهايندنم

 اسفند با صدور قرار ٢٧ا که از روز دوشنبه در اين ديدار هئيت اعزامی آخرين وضعيت کيس محمود صالحی ر

  . تشريح کردندسوئد بازداشت موقت برای او وارد مرحله حساس تری شده است را برای هئيت حزب چپ 

 محمود صالحی که قرار بود روز يکشنبه چهارم فروردين و بدنبال يکسال حکم هئيت به اين موضوع اشاره کرد

محمود . برای او صادر می شودديگری قرار بازداشت موقت   فروردين٢٧ آزاد شود، در روز دوشنبه زندان 

صالحی در اعتراض به اين حکم دست به اعتصاب غذای خشک می زند و اعالم می کند که تا آزادی کاملش از 

 از وی برای اکه فعالين جنبش کارگری در داخل و خارج ضمن تقاض. زندان به اعتصاب غذای خود ادامه می دهد

  .پايان اعتصاب غذا جمهوری اسالمی را برای آزادی او تحت فشار قرار دادند

 ا از محمود صالحی اعالم وخود رو پشتيبانی  حمايت ،استقبال از اين هئيتهئيت پارلمانی حزب چپ سوئد ضمن 

 حزب چپ سوئد در مجلس و خطاب به رئيس جمهور ايران  به امضای هانس لينده نماينده که پيشاپيش نامه ائی را 

 ، آماده کرده بودند، نماينده اين حزب در مجلس رسيده بود آمينه کاکه باوهاين حزب و همچنينسخنگوی سياست خارج 

 خواسته بودند که محمود  به ادامه بازداشت غير قانونی اوو در آن ضمن تشريح وضعيت محمود صالحی و اعتراض

طرفين ضمن محکوم کردن در اين ديدار .  بدون قيد و شرط از زندان آزاد شودورستان منتقل به بيما" صالحی فورا

    . ديدار خود پايان دادنده ادامه همکاری در اين زمينه بهسياستهای سرکوبگرانه رژيم با تعهد ب
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